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„Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 - 2026“ - zveřejnění návrhu koncepce
posuzované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu
ustanovení § 20 písm. b) a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 20.06.2017 návrh koncepce
města Hodonín, se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín, s přiděleným
IČ 00284891, zastoupené na základě plné moci společností ECO - Management, s.r.o., se sídlem
K Západi 2033/54, 621 00 Brno, s přiděleným IČ 46972218, o „Plán odpadového hospodářství
města Hodonín 2017 - 2026“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 10f odst. 2 zákona v příloze kopii
návrhu koncepce včetně vyhodnocení koncepce zpracované podle přílohy č. 9 zákona dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům.
Dotčené město Hodonín žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 a 4 zákona a § 5 prováděcí
vyhlášky č. 457/2001 Sb., o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné
do něj nahlížet na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme město
Hodonín o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Návrh koncepce je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí u Ing. Salneka (místnost 412A) v úředních dnech, v jiných dnech po předchozí telefonické
domluvě.
Dále
je
zveřejněno
v
Informačním
systému
SEA
na
adrese
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_JHM019K.
Předkladatel návrhu koncepce, kterým je město Hodonín, je ve smyslu ustanovení § 10f odst. 3
zákona povinen zveřejnit informaci o místě a času konání veřejného projednání návrhu
koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (například v tisku apod.), a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je povinen
o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Podle § 10f odst. 4 je předkladatel povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje a současně jej zveřejnit na internetu.
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posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Podle § 10f odst. 5 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného
projednání návrhu koncepce. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nebude přihlížet.
Obdržená vyjádření budou podkladem k vydání stanoviska ve smyslu ustanovení § 10g zákona. Ve
vyjádřeních uvádějte naši spisovou značku.

otisk razítka

Ing. Jiří Hájek
vedoucí oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí
v z. Ing. Lubomír Vrabec v. r.
referent oddělení
posuzování vlivů na životní prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Jan Salnek

Příloha: 1. Vyhodnocení koncepce „Plán odpadového hospodářství města Hodonín 2017 – 2026“
(Ing. Jaromír Pokoj, červen/2017)
2. Návrh analytické, závazné a směrné části dokumentu „Plán odpadového hospodářství
města Hodonín 2017 – 2026“ (ECO-Management, s.r.o., květen/2017)
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Rozdělovník:
Obdrží ve 2 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí
o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu návrhu koncepce pro veřejnost, o zpětné
vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce a se žádostí o vyjádření:
 Město Hodonín, k rukám starosty, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí o vyjádření:
 Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín - DS
 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Hodonín, Plucárna 1a,
695 27 Hodonín - DS
 ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno - DS
Obdrží na vědomí včetně přílohy:
 MŽP, odbor posuzování vlivů
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - DS

na

životní

prostředí

a

Obdrží na vědomí bez přílohy:
 MŽP, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno – DS
 ECO - Management, s.r.o., K Západi 2033/54, 621 00 Brno - DS

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Hodonín a Jihomoravský kraj).
Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis
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integrované

prevence,

